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Kostní nádory
Problematika kostních nádorů je pro „klasickou“ klinickou onkologii
okrajové téma. Z větší části jsou pacienti s kostními nádory léčeni na ortopedických pracovištích. Vzhledem k převažujícím benigním nálezům je to pochopitelné, jejich léčba je čistě chirurgická. Na druhou stranu existují maligní
nádory skeletu a u nich je problematika daleko složitější, více onkologická.
Vlastní diagnostické postupy jsou podrobněji pospány v článcích o radiodiagnostice a patologii nádorů skeletu. Už jen z výčtu množství kostních nádorů je zřetelné, že taková diagnostika
není rutinní záležitostí a vyžaduje bohaté zkušenosti. Špatná diagnóza je začátkem konce. Veškeré
terapeutické postupy u maligních nádorů jsou tedy zcela zásadně závislé na práci patologa. Ve
vlastní praxi jsem se setkal s případy, kdy nebyl rozpoznán malobuněčný osteosarkom nebo byla
pozdě revidována diagnóza Ewingova sarkomu/PNET a špatná diagnóza vedla k fatálnímu
osudu pacientů. Patologovi nyní pomáhají znalosti o fúzních genech, které přispívají k jistotě
diagnózy. Molekulární diagnostika je tedy denodenní nutností.
Svým biologickým chováním jsou malignity skeletu nemocí systémovou. Nejlepším důkazem
toho jsou zkušenosti s jejich léčbou před érou chemoterapie. Ortopedická nebo radioterapeutická
léčba byla zaměřena na vlastní nádor, ale mikrometastatický – nepoznaný – rozsev choroby
pečetil osud převažující většiny (80 – 85 %) pacientů do dvou let od diagnózy.
Zařazením neoadjuvantní a adjuvantní léčby chemoterapií přispělo k zásadnímu pokroku ve
výsledcích dlouhodobého přežití, které dosahuje přibližně 70 %. Na tomto příkladu lze demonstrovat úspěchy interdisciplinární péče. Pacient s malignitou skeletu je léčen více odbornostmi a jen
a pouze jejich vzájemná spolupráce má šanci na nejlepší výsledky. Operační postupy, typy operací
a kostních náhrad, kombinace léčiv a radioterapie podle histologické odpovědi nádoru na předoperační léčbou a úspěchy v podpůrné péči jsou nyní standardem péče. Na některých pracovištích
jsou zavedena pravidelná setkání všech odborníků s cílem diskuse nad detaily a časovém zařazení
jednotlivých léčebných postupů.
Stejně jako v hematoonkologii, existuje i v klinické onkologii velké očekávání v zařazení
moderní, tzv. cílené léčby. První výsledky poukazují na fakt, že existuje šance na aditivní nebo
synergní působení cílených léčiv spolu s konvenční chemoterapií; toxicita cílených léčiv je z větší
části únosná. Lze tedy očekávat, že se v další dekádě dočkáme některých zásadních změn v léčbě
pacientů i s kostními malignitami, jako byl poznatek o léčbě nádoru GIST pomocí imatinibu.
Léčba malignit skeletu je dlouhodobá. V některých případech pacient vyžaduje léčbu trvající
i dva roky, během níž neustále rehabilituje, trpělivě první rok snáší opakované komplikace po chemoterapii, případně po léčbě interferonem (protokol Euramos). Komplikace po kostních náhradách
mohou někdy vést k re-operacím až amputacím. Adolescenti, u kterých je indikována amputace
jako život zachraňující výkon, takovou představu nesdílí a mnohdy odkládají. Pacientům tedy
náleží patřičná socio-psychologická podpůrná péče, bez které je taková léčba utrpením. Výsledek
ovšem stojí za to, někdy s pacienty po letech v remisi už s úsměvem vzpomínáme na všechny
problémy, které museli během léčby podstoupit.
Doufám, že téma kostních nádorů klinické onkology a praktické lékaře zaujme. Hlavním
cílem by mělo být, aby každý lékař v terénu věděl, na které pracoviště takového pacienta odeslat,
lokální situaci a kolegy znají sami nejlépe.
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